
คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป 

หน่วยงานที่ให้บรกิาร : องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์วิธีการ 

 ผูใ้ดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป โดยท าเป็นธุรกิจหรอืได้รับ 

ประโยชน์ตอบแทน ดว้ยการคิดค่าบริการจะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรอื

เจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบภายใน........... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออก

ใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้ จนกว่าเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผูข้อต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต

ก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่ เสมือนเป็นผูข้ออนุญาตรายใหม่ 

 ทั้งนี ้หากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด

จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจ านวนเงนิที่ค้างช าระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระ

ค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เจา้พนักงานท้องถิ่นมอี านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนนิการไว้ได้  

จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

 2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

 (1) ผูป้ระกอบกิจการที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาต ตอ้งไม่มีประวัตถิูกด าเนินคดดี้านการจัดการมูลฝอย 

     ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ 

 (2) ผูป้ระกอบการตอ้งยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

 (3) หลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติของผูป้ระกอบกิจการ ด้านสุขลักษณะการก าจัดมูลฝอยทั่วไป  

     และด้านคุณสมบัติของผูป้ฏิบัติงานถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ขอ้บัญญัติต าบลบุ่งคล้า เรื่อง การก าจัด 

      สิง่ปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ.2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มอืจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเ่จา้หนา้ที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่

ระบุไว้ในคู่มอืประชาชนเรียบร้อยแลว้และแจ้งผลการพิจารณา ภายใน 8 วัน นับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 

  

 

 



 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 สถานที่ให้บรกิาร 

(หมายเหตุ: (ปรับขยายเวลาให้บริการ  ช่วงพักเที่ยง   

ตั้งแตเ่วลา 12.00 - 13.00 น.))  

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า   เลขที่ 9 หมูท่ี่ 8  

บ้านโนนหัวนา ต าบลบุ่งคล้า 

อ าเภอเมืองชัยภูม ิ จังหวัดชัยภูมิ  36000 

โทรศัพท์  044-871161  กด 3  โทรสาร 044-871060 

/ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  

เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 

 (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  

ตั้งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 30 นาที 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูข้อรับใบอนุญาต 

ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการ

ก าจัดมูลฝอยทั่วไปพร้อมหลักฐานที่อบต.บุ่งคล้า ก าหนด 

(หมายเหตุ: -)  

15 นาที - 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ 

และความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 

กรณีไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าที่แจ้งตอ่ผูย้ื่นค าขอ 

ให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการ  หากไม่สามารถ

ด าเนนิการได้  ในขณะนัน้ใหจ้ัดท าบันทึกความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรอืหลักฐาน 

ยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด   

โดยใหเ้จ้าหน้าที่และผูย้ื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นดว้ย 

1 ช่ัวโมง - 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

 

 

(หมายเหตุ: (หากผู้ขอตอ่อายุใบอนุญาตไม่แก้ไขค าขอ

หรอืไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติมใหค้รบถ้วน ตามที่ก าหนด 

ในแบบบันทึกความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่สง่คืนค าขอ 

และเอกสารพร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคนื 

และแจง้สทิธิในการอุทธรณ์ 

 (อุทธรณ์ตามพ.ร.บ. วิธีปฏบิัติราชการทางปกครอง  

พ.ศ. 2539)))  

3) การพิจารณา 

1.เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ 

กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑด์้านสุขลักษณะ 

2.เสนอผูม้ีอ านาจพิจารณา 

3.ออกใบอนุญาต 

กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑด์้านสุขลักษณะแนะน าให้

ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ 

 

(หมายเหตุ: (กฎหมายก าหนดภายใน  30 วัน 

นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน 

(ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

มาตรา 56 และพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557))  

20 วัน - 

 

4) -การแจง้ค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสั่งไม่อนุญาต 

ให้ตอ่อายุใบอนุญาต 

    1. กรณีอนุญาต 

มีหนังสอืแจ้งการอนุญาตแก่ผูข้ออนุญาตทราบ 

เพื่อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่อบต.บุ่งคล้า 

ก าหนด  หากพ้นก าหนด  ถือว่าไม่ประสงค์จะรับ

8 วัน - 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

ใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตุหรอืข้อแก้ตัวอันสมควร 

 

     2. กรณีไม่อนุญาตใหต้่ออายุใบอนุญาตแจ้งค าสั่ง 

ไม่อนุญาตใหต้่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการ

ก าจัดมูลฝอยทั่วไปแก่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ  

พร้อมแจ้งสทิธิในการอุทธรณ์ 

(หมายเหตุ: (ในกรณีที ่

เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจ 

มีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วันนับแตว่ันที่เอกสาร

ถูกต้องและครบถ้วน  ให้แจ้งการขยายเวลา 

ให้ผู้ขออนุญาตทราบทุก 7 วันจนกว่าจะพิจารณาแล้ว

เสร็จพร้อมส าเนาแจ้งส านัก ก.พ.ร. ทราบ)))  

5) -ช าระค่าธรรมเนียม  (กรณีมีค าสั่งอนุญาตต่ออายุ

ใบอนุญาต) 

แจ้งให้ผูข้ออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ

ระยะเวลาที่ อบต.บุ่งคล้า ก าหนด 

 

(หมายเหตุ: (กรณีไม่ช าระตามระยะเวลา 

ที่ก าหนดจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มขึ้นอกีร้อยละ 20  

ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ)))  

1 วัน - 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

2) 

 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

3) 

 

ส าเนาใบอนุญาต ตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร

หรอืใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

4) 

 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่ก าจัดมูลฝอยทั่วไปที่

ได้รับใบอนุญาตและมีการด าเนินกิจการที่ถูกต้องตามหลัก

สุขาภิบาล โดยมีหลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับ ผู้

ก าจัดมูลฝอย 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

5) 

 

แผนการด าเนินงาน ในการก าจัดมูลฝอยที่แสดงรายละเอยีด

ขั้นตอนการด าเนินงาน ความพร้อมด้าก าลังคนงบประมาณ

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการบรหิารจัดการ 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

6) 

 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงวุฒกิารศึกษาของเจ้าหน้าที่

ควบคุมก ากับ ในการจัดการ มูลฝอยทั่วไปอย่างน้อย 2 คน           

 1) คุณสมบัติส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปรญิญาตรีหรอื

เทยีบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ในด้านสาธารณสุข

สุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านใดด้านหน่ึง   

2) คุณสมบัติส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ปรญิญาตรีหรอื

เทยีบเท่าในสาขาวิช การวิศวกรรมศาสตร์ ในด้านสุขาภิบาล

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมเครื่องกล ด้านใดด้าน

หน่ึง 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ – 

 

7) 

 

เอกสารแสดง ให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานที่ท าหน้าที่ก าจัดมูลฝอย

ทั่วไป ผ่านการฝึกอบรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย 

จากการท างาน (ตามหลักเกณฑ์ท่ีท้องถิ่นก าหนด)  

ใบรับรองแพทย์หรอืเอกสารแสดงการตรวจสุขภาพประจ าปี 

ของผู้ปฏิบัติงานในการก าจัดมูลฝอยทั่วไป 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

ฉบับละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี 

(หมายเหตุ: (ข้อบัญญัติต าบลบุ่งคล้า เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูล 

มูลฝอย พ.ศ.2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554))  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

  

 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ช่องทางการร้องเรียน    ติดต่อดว้ยตนเอง 

(หมายเหตุ: (องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า   เลขที่ 9 หมูท่ี่ 8 บ้านโนนหัวนา 

  ต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอเมอืงชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  36000 



ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

  หมายเลขโทรศัพท์ 044-871161 กด 3     โทรสาร 044-871060 ))  

2) ช่องทางการร้องเรียนอื่น ๆ 

(หมายเหตุ: (1.ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 

   อ าเภอเมืองชัยภูม ิ จังหวัดชัยภูมิ   

   หมายเลขโทรศัพท์ 044-871161 กด 3     โทรสาร 044-871060 

2.ศูนย์ด ารงธรรมต าบลบุ่งคล้า (ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า) 

3.ตู้รับฟังความคิดเห็น  (ตั้งอยู่ หน้าส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า) 

4.เว็บไซต์  www.abt.bungkla.go.th))  

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  

ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

หมายเหตุ 

- 

ชื่อกระบวนงาน: (ใส่ช่ือกระบวนงาน) 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: (ชื่อหน่วยงานผูร้ับผิดชอบ ในส่วนของกระบวนงาน) (Division, 

Department, Ministry) 

ประเภทของงานบริการ: (ใส่ช่ือประเภทงานบริการ) 

หมวดหมู่ของงานบรกิาร: (ใส่ช่ือประเภทงานบริการ) 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวข้อง: (ใส่ช่ือ ก.ม.ที่ให้อ านาจการอนุญาต) 

ระดับผลกระทบ: (ใส่ระดับผลกระทบ) 

พื้นที่ให้บรกิาร: (ใส่พื้นที่ให้บริการ) 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: (ใส่กฎหมายที่ก าหนดระยะเวลา)  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: (ใส่ระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด) 

ข้อมูลสถติิของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด  

 จ านวนค าขอที่นอ้ยที่สุด  

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มอืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 
วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


